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up and away

gänget lär sig om trafiken



Lär känna Ankhoven 
och hans gäng

Ankhoven vill ge verktyg till föräldrar och pedagoger som 

arbetar med barn att inspirera och ge idéer hur man kan 

arbeta med värdegrund tillsammans med barnen. Genom att 

visa på lekfulla och enkla exempel så kan detta bli en naturlig 

del av barnens vardag.

Målgrupp

Den målgrupp som vi riktar oss till är barn i förskoleåldern och 

deras föräldrar. 

I avsnitten finns citat hämtade från Läroplan för förskola (Lpfö 

18, Skolverket, 2018) vilka speglar de olika situationer som 

barn kan hamna i och sätter ord på vad man kan tänka på när 

det gäller de olika teman som vi belyser. 



Både Läroplan för förskola och Barnkonvention (UNESCO) går 

att applicera på alla barn och vuxna. 

Syfte och målsättning

Ett av syftena med programmen är att visa på viken av att ha 

goda relationer mellan varandra. Även att prata och fundera 

kring teman som empati, tacksamhet, förlåt, turtagning. 

Karaktärerna i Ankhoven blir vägvisare för hur vi kan visa på 

detta och vad kan det innebära. 

Genom både nya sånger och sånger som barnen känner igen 

förstärks budskapet och det är lättare att ta det till sig och 

komma ihåg.

Mångfald – alla är unika

Vi vill även peka på mångfald och olikheter samt visa på 

att varje individ är unik. Genom att lyfta fram känslor och 

sårbarhet och hur olika vi kan uppfatta situationer tror vi att 

barnen kommer att känna igen sig och även få förståelse för 

andras känslor.

Allas lika värde

I programmen vävs FN s barnkonvention (UNICEF) in, om 

barnens rättigheter med fokus på vår rätt till lika värde. 

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande.” (Skolverket, 2018). 

Programmen är tematiska både i värdegrund och i handling.



Upplägg

I det här häftet hittar du material till programmen. För varje 

program finns en text som förklarar temat, samtalsfrågor 

att använda i gruppen samt en översikt av vad som händer i 

programmet. Följande symboler hittar du i häftet:

❔ Att samtala om. Frågor som du kan samtala med barnen 

om.

▶ Programinnehåll. Översikt av vad programmet innehåller.

🎵 Sång. En sång som sjungs i programmet.



PROGRAM 1

TACKSAMHET

Tacksamhet är grundläggande i vårt samhälle både för egen 

del och i mötet med andra. Tack är något vi lär oss redan från 

starten i våra liv, men vad innebär då tacksamhet? 

Pelle Kahn är i sin karaktär den som är klok och har goda råd 

och förmedlar här varför och hur vi kan visa tacksamhet. 

Vi tänker att det är viktigt att det inte bara blir ett ord som 

bara blir något tomt, slentrian och påtvingat. Tacksamhet är 

även en känsla som finns inuti. 

Viktigt i budskapet är även att känna glädje över att ge 

och inte bara få. I detta avsnitt visar det sig genom att 

karaktärerna blir glada över att få presenter, ha kompisar och 

att få hjälp av någon. Tacksamhet visar sig på många olika 

sätt och det medför en glädje att få vara givaren av gåvor och 

hjälpa andra.

Med tacksamhet som tema kan vi vuxna inspirera och 

uppmuntra barnen till att vara föredömen för varandra. Vilket 

också innebär att vuxna tackar barn. Detta går att utveckla till 

att komma på vad man kan vara tacksam för.



Grodan 
Greta

▶ Programinnehåll: 

Ankhoven har fått ett paket som han ivrigt vill öppna men 

lyckas inte så han ringer till sin kompis Grodan Greta. Han får 

lära sig vad tacksamhet är.

🎵 Sång: ”En liten båt” 

🎵 Sång: ”Stor våg liten våg”. 

🎵 Sång: ”En kulen natt”

❔ Att samtala om: 

Vad betyder tacksamhet?

När känner du tacksamhet?

Hur kan man visa tacksamhet?

Hur kan vi bli bättre på att vara tacksamma?



PROGRAM 2

IDENTITET

Identitet - vem är jag. Det är inte alltid lätt att bygga upp en 

självbild och ett självförtroende där man vågar tro på sig själv 

och för den man är.

I detta avsnitt som utspelar sig i en ateljé är syftet att stärka 

självbilden främst genom att peka på “vem jag är”. 

Som vuxna ska vi sträva efter att barn ska känna trygghet och 

självkänsla. Läroplan för förskolan säger att “Förskolan ska 

erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att 

bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla”.

Loris Malaguzzi som grundade Reggio Emilia-pedagogiken sa 

att ”ett barn har hundra språk men förlorar 99”.

Som vuxna ska vi både vara förebilder genom vårt eget 

skapande, och lyfta fram barnens skaparglädje som finns 

bland annat i konst och bild. 

”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande 

och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom 



intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska.” (Skolverket, 2018)

Avsnittet handlar om att vara stolt över vem man är oavsett 

hur man ser ut. Det vill även visa på att vi inte ska jämföra oss 

med andra både när det gäller hur vi ser ut och det vi kan. 

Fokus i avsnittet är att våga vara den man är och tycka om sig 

själv och andra.

▶ Programinnehåll

Gänget åker luftballong och hamnar i Paris. Där stöter de på 

Marie, konstnär i hennes atelje. De får lära sig spännande 

blandningar av färger och former och hur olika vi alla är. 

🎵 Sång: “Högt uppe i luften där svalorna bor, i havet där 

fiskarna bor”

🎵 Sång: Färgvisan

❔ Att samtala om

Vad betyder identitet?

Vad är du bra på?

Känner du dig alltid bra på det du gör?

Vad kan man göra för att andra ska känna sig bra?



PROGRAM 3

LYSSNA PÅ VARANDRA

”Barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till empati 

och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka 

deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.” 

(Skolverket, 2018)

Både barn och vuxna pratar många gånger utan att lyssna. Vi 

behöver tidigt i livet lära oss att stanna upp och lyssna. Både 

runtomkring oss och på varandra. Att lyssna på varandra och 

ge alla möjlighet att prata. 

▶ Programinnehåll: 

Detta avsnitt utspelar sig på järnvägsstationen. Greta 

försöker flera gånger att få sina kompisar att lyssna för att 

köpa biljetter men det är inte lätt.  Det får till slut ta hjälp av 

Pelle Kahn. Han lyssnar på Greta och sedan pratar de om hur 

viktigt det är att lyssna på varandra. 

🎵 Räknevisan

🎵 Sång: Tågresan 

(Sången kan även barnen leka på samma sätt). 



Identitetsstärkande och ett sätt att lyssna till varandra 

genom att namnen tas upp för varje barn.

🎵 Sång: Gunga lite grann - bak och fram

❔ Att samtala om

När behöver man lyssna?

Är du duktig på att lyssna? 

Lyssnar andra på dig?

Vad kan du höra när du lyssnar till exempel i naturen? 



PROGRAM 4

VAR INTE RÄDD

Ett av läroplanens mål är ge förutsättning att utveckla 

”förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt att vilja att hjälpa andra.”

De flesta är eller har varit rädd för någonting. Rädsla kan vara 

att man t ex är rädd för mörker, djur eller åka olika fordon. 

Det viktiga är att man får visa hur man känner och prata med 

någon annan om sina rädslor.

Om vi pratar om det som känns jobbigt så är det lättare att 

komma över det. Här kan vi på många sätt hjälpa varandra 

både stora och små.

▶ Programinnehåll

Avsnittet börjar med att Tiger skrämmer sina kompisar och de 

blir rädda. Sedan ger de sig alla ut på en bussresa. Då visar 

det sig att även Tiger är rädd, han är rädd för att åka buss. 

Kompisarna stöttar honom och talar om att det inte är farligt.

🎵 Sång: Tigersång

🎵 Sång: Hjulen på bussen snurrar runt



Tiger

❔ Att samtala om:

Blir du rädd och för vad?

Är det bra att vara rädd?

När kan det vara bra att vara rädd?

Kan man sluta vara rädd? 

Har du något exempel när du slutat vara rädd?



PROGRAM 5 

FÖRLÅT

Läroplanen säger att barnens ska ”samspel ska stimuleras 

samt få hjälp och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra.”

Dagens tema är förlåt. Ibland vet man inte om att man gjort 

någon annan ledsen. Programmet handlar om att kunna säga 

förlåt och om konflikthantering. 

Vi vuxna måste hjälpa barn att våga prata om vad som händer 

när konflikter uppstår, att uppmuntra barnen att säga ”stopp” 

när någon gör något man inte vill. 

▶ Programinnehåll

I dagens avsnitt är gänget ute i trafiken. De träffar på både 

bilar med en krokodil och elefant. De möter mycket trafik och 

allt man behöver tänka på i trafiken. Pelle Kahn har också 

hamnat i en konflikt där hans kompis inte tycker som han. 

Man kan tycka olika men tycka om varandra ändå. 

🎵 Sång: Gå gå gå, promenera, springa.

🎵 Sång: Krokodilen i bilen



🎵 Sång: Hur ska jag göra för att komma över vägen

🎵 Sång: Trafikvisa

❔ Att samtala om

Har du hamnat i bråk med någon?

När ska man säga förlåt?

Måste man alltid säga förlåt?

Kan man vänta med att säga förlåt?

Måste vuxna säga förlåt?




